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  1چکیده
های   بر عملکرد جوجهwهمراه با آنزیم تجاری اندوفید  منظور بررسی استفاده از دانه کامل گندم و آرد شده  بهآزمایشاین 

.  استفاده شد308س ا قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری ر225در این آزمایش از .  روز انجام گرفت42مدت  گوشتی به
های  ر قالب طرح کامالَ تصادفی و دادهد) افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک(  مربوط به عملکردهای داده

 در قالب یک طرح کامالَ تصادفی تجزیه 2×3صورت آزمایش فاکتوریل  ههای خونی ب مربوط به اجزای الشه و فراسنجه
 7-21(ود و فاکتور دوم سطوح مختلف دانه کامل گندم، شامل تیمار یک یا شاهد فاکتور اول اثر جنس ب. ندواریانس شد

 7-21(، تیمار دو ) درصد از ترکیب جیره را گندم آرد شده تشکیل داده بود50 و 25ترتیب  ه روزگی ب22-42روزگی و 
 روزگی و 7-21(ار سه ـتیمو ) ه کامل بودـصورت دان هره بـ درصد از گندم جی10 و 5ترتیب  ه روزگی ب21-42روزگی و 

ای   قطعه جوجه15 تکرار 5به هر تیمار . بود) صورت دانه کامل بود ه درصد از گندم جیره ب20 و 10ترتیب  ه روزگی ب42-21
از نظر عملکرد . تقسیم شد)  روزگی22-42( و رشد)  روزگی7-21( کل دورۀ آزمایش به دو دوره آغازین. اختصاص داده شد

 سطح دانه کامل تیمار حاوی بیشترینچند میزان خوراک مصرفی در  داری بین تیمارها مشاهده نشد هر معنیها اختالف  جوجه
 وجود نداشتداری   تیمارها اختالف معنیبیندر خصوص اجزای الشه ). <05/0P(گندم نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت 

)05/0P> .(اری داشت د میزان گلوکز پالسما در تیمارهای مختلف تفاوت معنی)05/0<P (که بیشترین و کمترین  طوری هب
) HDLگلیسرید و  کلسترول، تری(گیری شده  از نظر دیگر پارامترهای خونی اندازه. میزان گلوکز متعلق به تیمار یک و سه بود

ه در مورد  اثر متقابل جنس و سطح جایگزینی دانه کامل با گندم آسیاب شد.داری بین تیمارها مشاهده نشد اختالف معنی
کلی نتایج حاصل از بررسی در کل دوره طور هب). <05/0P( دار نبود های خونی از نظر آماری معنی صفات الشه و فراسنجه

ثیر منفی بر أهای گوشتی ت در جیره جوجهراه آنزیم م درصد گندم به ه20 تا سطح دهد که استفاده از دانه کامل گندم نشان می
  .یی و خصوصیات الشه نداشتافزایش وزن، ضریب تبدیل غذا

  
  های خونی های گوشتی، دانه کامل گندم، آنزیم، عملکرد، فراسنجه  جوجه:های کلیدی واژه

                                                 
 m_shams196@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*



  مقدمه
عنوان منبع اصلی انرژی در       کشورها به   بعضی گندم در 

گیـرد و نتیجـه      های طیـور مـورد اسـتفاده قـرار مـی           جیره
هـا وعملکـرد پـرواری       گذاری مرغ  بخشی در تخم   رضایت
گلیـان و سـاالر     ( های گوشتی به همراه داشته است      جوجه

در برخـی از کـشورها گنـدم        . )1978فارل،  ؛  1999نی،  یمع
ی های گوشت  با توجه به سهم خود در جیره جوجه       تواند   می

 80گـذار تـا      هـای تخـم     درصد و در مرغ    70و بوقلمون تا    
ـ          کنـد، بنـابراین     مینأدرصد نیـاز انـرژی متابولیـسمی را ت

رزشیابی کیفی گندم برای مصرف در جیره طیـور         گونه ا هر
جیمز و ( شود ر انرژی متابولیسمی آن متمرکز می   روی مقدا 

ــب،  ــ؛1995مـــک نـ ــارت و مـ ــب، ک مارگـ ). 1985 نـ
 آن است   بیانگر) 1999( بدفورد سیلورساید و    های  گزارش

لـف گنـدم شـامل سـطوح متغیـری از           هـای مخت   که واریته 
ت و  کـ چا .باشند ول می ای محل  ساکاریدهای غیرنشاسته  پلی

 مقـادیر  بـا  ییهـا  نشان دادنـد کـه جیـره      ) 1996( همکاران
ای محلول، تخمیر در     ساکاریدهای غیرنشاسته   پلی  از زیادی

دهـد،   هـای گوشـتی را افـزایش مـی         روده کوچک جوجـه   
مقدار   این ترکیبات با استفاده از گلیکانازها به       شکسته شدن 

تخمیر میکروبـی   از  . نماید له را برطرف می   أزیادی این مس  
های چرب فرار تولید     اسید ،ای نشاستهساکاریدهای غیر  پلی
های مورد نیـاز بـرای       ، بنابراین مقدار کربوهیدرات   شود می

 .دهـد  هـای آنزیمـی روده را کـاهش مـی          تحریک فعالیـت  
ساکاریدهای  های روده در حضور پلی     کاهش فعالیت آنزیم  

ر هیپر پـالزی    ها دچا  شود تا سلول   ای باعث می   غیرنشاسته
 و همکاران، گامی یایک ؛1999ایجی، ( و هیپوتروفی شوند

 زمــان ،ای محلــول نــشاستههای غیرســاکارید پلــی ).1990
دهنـد بنـابراین     توقف غذا را در روده کوچک افزایش مـی        

 کننـد و رشـد و      رشد مـی   عتسربه  هوازی   های بی  باکتری
ای  شدن اسیده  تجزیه  و تکثیر آنها باعث توالی مواد سمی     

از طرفی راندمان استفاده از مواد مغـذی        . شود صفراوی می 
های قابل هـضم مثـل       پس از تبدیل میکروبی کربوهیدرات    

گلوکز بـه اسـیدهای چـرب فـرار بـسیار کمتـر              نشاسته و 
ــی ــو م ــری (د ش ــاران، و ک ــ چا؛1995همک  ).1997ت، ک

هـای   ها نشان داده که افزودن آنزیم در جیره جوجه         بررسی
طوح باالی گندم برخـوردار بـود، قابلیـت         گوشتی که از س   

 و نشاسته   چربیهضم ظاهری انرژی قابل سوخت و ساز،        
فنگلر و مارکوارت    ).2003ارینر و همکاران،    (بهبود یافت   

 خـود نـشان دادنـد کـه افـزودن           هـای   در آزمایش ) 1988(
هایی بر پایه گندم قابلیـت هـضم         های خام به جیره    پنتوزان

و بـا    دهـد  ی را کـاهش مـی     هـای گوشـت    چربی در جوجـه   
م چربـی کـاهش     هـا، قابلیـت هـض      افزایش غلظت پنتوزان  

ــشان داد  ــشتری را نـ ــی از   .بیـ ــته برخـ ــه گذشـ در دهـ
 گان طیور در اروپـا، اسـترالیا و کانـادا سـعی    دهند پرورش

صـورت کامـل از هزینـه        کردند که با افزودن خـوراک بـه       
 ها  تحقیق). 2003بنت و کالسن،    (آسیاب کردن آن بکاهند     

در اروپا نشان داده که شکل فیزیکی گندم نـه تنهـا باعـث              
شـود بلکـه از اتـساع پـیش      های خوراک مـی   کاهش هزینه 

آوردگی حفره شکم جلـوگیری      معده و تلفات ناشی از آب     
 یـوبن و    هـای   تحقیـق  ).2004گونال و همکاران،    (کند   می

 نشان داده کـه افـزایش وزن و رانـدمان         )2004(همکاران،  
 گرم در 358ندگانی که با جیره غذایی شامل       خوراک در پر  

یـه   تغذ 10-21امل گندم در طـی روزهـای        کیلوگرم دانه ک  
 هـر   . در مقایسه با گندم آسیاب شـده بهبـود یافـت           ،ندشد

ــی  ــد در بررس ــاران   چن ــدران و همک ــای راوین ) 2005(ه
هایی که از دانه کامل گندم تغذیـه کـرده بودنـد در              جوجه

خـوراک مـصرفی و     شـده،   اب  با گندم آسـی   تغذیه  مقایسه  
 کــاهش یافــت، امــا بهبــودی در ،هــا افــزایش وزن جوجــه

 هتلنـد و همکـاران      .ضریب تبـدیل غـذایی مـشاهده شـد        
هـایی کـه      جوجه  افزایش وزن  گزارش نمودند که  ) 2002(

 گـرم در    125-330(دانـه کامـل گنـدم       سطوح باالیی از    با  
 گرم در کیلوگرم    300-440  روزگی و  10-24 کیلوگرم در 

در مقایسه با گندم آسیاب شده تغذیه       )  روزگی 25-38 رد
داری بهبود   طور معنی   کاهش یافته اما بازده غذایی به      شدند
 آن اسـت    بیانگر) 2004( گزارش گونال و همکاران      .یافت

های گوشتی که با دانـه       که قابلیت هضم نشاسته در جوجه     
 بنـت وهمکـاران    . افزایش یافـت   ،کامل گندم تغذیه شدند   

 مقدار دانه کامـل گنـدم        افزایش گزارش کردند که  ) 2002(



ثیری بر راندمان الشه و     أتو جو   هایی بر پایه گندم      در جیره 
. اردهـای گوشـتی نـد      وزن چربی محوطه بطنی در جوجـه      

  آنـزیم  گزارش کردند که افـزودن    ) 1993( برنز و همکاران  
ـ     ای بر  گزیالناز به جیره   چربـی    وزن بـر ثیری  أپایه گنـدم ت

 ک و نیـ پالو .های گوشتی نداشـت    نی در جوجه  محوطه بط 
 کـه دانـه     دریافتنـد خود  های   بررسیدر  ) 2002( همکاران

هـای گوشـتی     تغذیه جوجـه  و آسیاب شده در     کامل گندم   
های  بررسی . وزن نسبی چربی حفره بطنی ندارد      برثیری  أت

نشان داد که افزودن سطوح مختلف دانـه        ) 2006(فرهادی  
های گوشتی به لحـاظ افـزایش         جوجه کامل گندم در جیره   

 ) روزگی 14-21(و خوراک مصرفی    )  روزگی 7-14(وزن  
 دارد  ا تیمار حاوی گندم آسیاب شـده      داری ب  اختالف معنی 

ضریب تبـدیل   ( ها فراسنجههر چند این اختالفات و دیگر       
بـین  )  روزگـی  42(در پایان دوره    ) راندمان الشه غذایی و   

ـ  بررسـی  هشپژواین    هدف از  .تیمارها مشاهده نشد   ثیر أت
هـای    دانـه کامـل گنـدم در جیـره جوجـه           سطوح مختلف 

ثیر آن بر عملکرد، رانـدمان الشـه و برخـی از            أ ت وگوشتی  
  .بود ی گوشتیها های خونی جوجه فراسنجه

  
 ها روش مواد و

  تجـاری   قطعه جوجـه یـک روزه از سـویه         225تعداد  
بــستر پــرورش داده روی  روز بــر42مــدت  بــه 308راس 

مـورد   تـصادفی    مالًطرح کـا  در یک   لکرد آنها    عم شدند و 
های مربـوط بـه اجـزای        همچنین داده . بررسی قرار گرفت  

صورت آزمـایش فاکتوریـل      ههای خونی ب   الشه و فراسنجه  
.  در قالب یـک طـرح کـامالً تـصادفی مقایـسه شـد              2×3

فاکتور اول اثر جنس بود و فـاکتور دوم سـطوح مختلـف             
 روزگـی   7-21( تیمار یک یا شاهد      ، شامل  گندم دانه کامل 

ـ   22-42و    درصـد از ترکیـب      50 و   25ترتیـب    ه روزگی ب
 7-21( تیمار دو    ،)جیره را گندم آرد شده تشکیل داده بود       

 درصد از گندم    10 و   5ترتیب   ه روزگی ب  22-42 روزگی و 
 7-21(و تیمـار سـه      ) صورت دانه کامل بود    ه ب  شاهد جیره

ـ   روزگـ  21-42 روزگی و   درصـد از    20 و   10ترتیـب    هی ب

بـه هـر    . بـود ) صورت دانه کامل بـود     ه ب  شاهد گندم جیره 
 . قطعـه جوجـه اختـصاص داده شـد         15بـا    تکرار   5تیمار  
اساس توصیه  مدت یک هفته با جیره متعادل بر       ها به  جوجه

 شروع  . تغذیه شدند  )NRC  ،1994 (انجمن ملی تحقیقات  
رۀ آزمـایش بـه     کل دو و   بود  پرورش  از روز هفتم   آزمایش

)  روزگی 21-42(و رشد   )  روزگی 7-21(دو دوره آغازین    
پرورشی بـه لحـاظ انـرژی        ها در دوره   جیره. تقسیم شدند 

قابل سوخت و ساز و پـروتئین یکـسان بودنـد و حـاوی              
حداقل مقادیر مواد مغذی توصیه شده توسط انجمن ملـی          

هـای مـورد     ترکیب جیره  . بودند )NRC  ،1994(تحقیقات  
الزم به ذکـر اسـت      . شود  مشاهده می  1 در جدول    آزمایش
ـ        که آنزیم  ـ  زیمـ مورد استفاده در ترکیب جیـره آن دوفید ـ ان

W) Endofeed W (که البته این مقدار طبق توصیه بود 
ایـن آنـزیم سـاخت      . شرکت سازنده آنـزیم تجـاری بـود       

کانادا است که دارای فعالیت زایالنازی    Biofermشرکت  
 واحد در گـرم  440اگلوکانازی برابر  واحد و بت   1200برابر  
ــی ــد م ــزایش وزن   .باش ــوراک و اف ــصرف خ ــزان م ر دمی
گیـری و     آزمایـشی در انتهـای هـر دوره انـدازه          هایواحد

در . ضریب تبدیل غذایی برای هر تیمـار محاسـبه گردیـد          
 هـر واحـد      در  پرنـده  4از وریـد بـال        پرورش پایان دوره 
ــشی  ــرغ و2(آزمای ــه)  خــروس2  م هــت ج ی خــوننمون

گلـوکز،   شـامل    هـای خـونی    شاخص  برخی از  گیری اندازه
در پایـان   .گرفتـه شـد   HDLگلیـسرید و   کلسترول، تـری  

 از هـر واحـد آزمایـشی یـک    )  روزگـی  42(دوره پرورش   
 خروس کـه وزن آنهـا بـه میـانگین      قطعه مرغ و یک   قطعه

الشـه  درصد  وزنی همان واحد نزدیک بود کشتار شدند و         
  وران، سینههمچنین درصد   ،  نده نسبت به وزن ز    قابل طبخ 

 مـورد    نـسبت بـه الشـه قابـل طـبخ          چربی محوطه بطنـی   
ه بـا اسـتفاده از     دست آمـد    بههای   داده .محاسبه قرار گرفت  

تجزیـه واریـانس شـد و       ) SAS) 1996افـزار آمـاری      نرم
ها برای هریک از صفات بـه روش دانکـن           مقایسه میانگین 
  . درصد انجام شد5دار  در سطح معنی

  
  



  .)برحسب درصد هوا خشک( مواد خوراکی و ترکیب جیره شاهد -1جدول 
 ) روزگی42 تا 22(دورۀ رشد  ) روزگی21 تا 7(دورۀ آغازین   اجزای جیره

 05/17 22/34 ذرت

 39/26 54/34 کنجاله سویا

 30/3 39/2  روغن سویا

 50 25 گندم

 01/1 39/1 دی کلسیم فسفات

 35/1 27/1 صدف

 26/0 39/0  نمک

 5/0 5/0 1مکمل ویتامینی و معدنی

L-04/0 -  لیزین 

ِDL-06/0 17/0  متیونین 

 03/0 03/0 اکسیدان آنتی

 05/0 05/0  سالینومایسین

 05/0 05/0  آنزیم

 100 100  جمع

   )درصد(ترکیب مواد مغذی محاسبه شده 
 3000 2900 )کیلوگرم/ کیلوکالری(انرژی قابل سوخت و ساز 

 75/18 86/20 پروتئین
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  نتایج و بحث

تأثیر سطوح مختلف دانه کامـل گنـدم         نتایج   2ول  جد
، خـوراک مـصرفی و      افـزایش وزن  (هـا    عملکرد جوجه  بر

به لحاظ افـزایش     .دهد  را نشان می   )ضریب تبدیل خوراک  
ــود غیر روزن و ضــ ــذایی بهب ــدیل غ ــییب تب داری در  معن

هایی که دانه کامل گنـدم اسـتفاده کـرده بودنـد در              جوجه
)  روزگـی  7-21(دوره آغـازین    مقایسه با تیمار شـاهد در       

 و 5/1 بهبـود ) 2004( یوبن و همکـاران  .شود مشاهده می
ــ1/3 ــدمان   ه درصــدی را ب ــزایش وزن و ران ــب در اف ترتی

هایی که دانه کامل گنـدم در دوره آغـازین           خوراک جوجه 
  سـویوس و هتلنـد     .مصرف کرده بودنـد مـشاهده کردنـد       

امل گندم هایی که از دانه ک گزارش نمودند، جوجه ) 2001(
تغذیه شـده بودنـد در مقایـسه بـا گنـدم آسـیاب شـده از             
 .افــزایش وزن و بــازده غــذایی بهتــری برخــوردار بودنــد



با افزایش سـن    شود    مشاهده می  2 طور که در جدول    همان
هایی که بیشترین سطح دانه کامل گنـدم را          ها، پرنده  جوجه

قایسه بـا تیمـار شـاهد از کـاهش          مصرف کرده بودند در م    
داری به لحاظ خـوراک مـصرفی و افـزایش وزن            معنیغیر

بهبود نسبی در ضـریب     در کل دوره      ولی برخوردار بودند 
 هاز جمل دیگر محققان    .شود  می دیده 3تیمار   غذایی   تبدیل

 )2005( راویندران و همکـاران   ،  )1996(آدین و همکاران    
هـایی کـه دانـه       جوجـه کـاهش وزن در     گزارش کردند که    

اسـتفاده کـرده     دهیسه با گندم آسیاب ش    در مقا کامل گندم   
بودند مشاهده شد هرچنـد کـه باعـث بهبـود در ضـریب              

 دیگـری   هـای    در مقابل گـزارش    .تبدیل غذایی آنها گردید   
های  وجود دارد که افزودن دانه کامل گندم به جیره جوجه         

 افـزایش    موجـب  آسـیاب شـده    گنـدم    نـسبت بـه   گوشتی  
 ؛1997،  ارانآلـن و همکـ     (گـردد  میضریب تبدیل غذایی    

اختالفـی را در    ) 2001(تـایلور و جـونز      ). 1994جنسون،  
جیره حاوی    با هایی که  افزایش وزن و بازده غذایی جوجه     

تغذیـه   ،در مقایسه با گنـدم آسـیاب شـده         دانه کامل گندم  
) 2004( انگبـرگ و همکـاران       .شده بودند مشاهده نکردند   

ی دستگاه  بیان کردند که دانه کامل گندم باعث بهبود سالمت        
ترین مزایای استفاده از دانه کامل       شود و از مهم    گوارش می 

واســطه تحریــک اعمــال  هســنگدان بــ pHگنــدم کــاهش 
و ) ترشح اسـید کلریـدریک، تخمیـر باکتریـایی        (گوارشی  

 .باشد افزایش مدت زمان ماندگاری خوراک در سنگدان می
 سالمونال و کمپیلوبـاکتر کـه از        مانندهایی   همچنین پاتوژن 

شـود در    طریق حفـره دهـانی وارد دسـتگاه گـوارش مـی           
ـ       واسـطه محـیط اسـیدی از بـین          هسنگدان و پیش معـده ب

عنـوان انـدام     توانـد بـه     به این خاطر سـنگدان مـی       .رود می
ــاکتری   ــر ب ــافظتی در براب ــاری  مح ــای بیم ــه وارد  ه زا ک

. شـوند عمـل کنـد      تر دستگاه گوارش می    ینی پا های قسمت
سنگدان همچنین   pHده وزن و    چه در تحقیق انجام ش    اگر

 بانفیلـد و    هـای   گـزارش  گیـری نـشد    وزن پانکراس اندازه  
ست که پرندگانی که از دانـه        ا آنبیانگر  ) 2002(همکاران  

 نـسبت بـه   کامل گندم در ترکیب جیره استفاده کرده بودند         
گندم آسیاب شـده از وزن سـنگدان و پـانکراس بیـشتری             

ــد ــه .برخــوردار بودن ــمحبررســی   درالبت ــاد شــدهن اقق  ی

هایی که با دانه کامل گندم تغذیه شده بودند کاهش           جوجه
های تغذیه شده بـا گنـدم        داری نسبت به جوجه    وزن معنی 

ــل .دتنشــداآســیاب شــده  پالونیــک و همکــاران  در مقاب
در  گزارش کردند که استفاده از دانه کامـل گنـدم            )2002(

زایش ترکیب جیره باعث اف    درمقایسه با گندم آسیاب شده      
ـ        شدها   وزن جوجه  ثیری در  أ ولی سطوح مختلـف گنـدم ت

دهـد کـه بـه        نـشان مـی    2جدول   .وزن سنگدان نگذاشت  
 10هـا در کـل دوره تـا سـطح            لحاظ افزایش وزن جوجـه    

درصد دانه کامل گندم در ترکیب جیره بهبود نسبی نسبت          
وو و همکاران .  حاصل گردید3 و   1به دیگر تیمارها یعنی     

 درصـد دانـه     20هـایی کـه      دند، جوجه گزارش کر ) 2003(
کامل گندم دریافت کرده بودنـد از افـزایش وزن بـاالتری            

ـ    برخـوردار بودنـد   دیگر تیمارها   نسبت به    ثیری بـر   أ امـا ت
گـزارش  ) 2006(فرهـادی   . نداشـت آنهـا   مصرف خوراک   

  درصـد دانـه کامـل گنـدم درجیـره          30  سـطح   تـا  کرد که 
در مقایـسه   ا  ه لحاظ عملکرد جوجه  به  داری   اختالف معنی 

  در کـل دوره    چند  هر با گندم آسیاب شده حاصل نگردید     
 درصـد دانـه   15ها تـا سـطح    به لحاظ افزایش وزن جوجه  

 دیگر  در مقایسه با  کامل گندم در ترکیب جیره بهبود نسبی        
کـاهش  ) 2003( بنـت و کالسـن       .گردیـد  مشاهده   تیمارها

 ای بـیش از    هایی که بـا جیـره      داری را در جوجه    وزن معنی 
 درصد دانه کامـل گنـدم تغذیـه شـده بودنـد گـزارش               30

 گــزارش کردنــد کــه) 2004(مکــاران  یــوبن و ه.کردنــد
بـه  های انجـام شـده بـستگی     در بررسینداشتن  خوانی   هم

جمله سطوح مختلف دانه کامـل گنـدم        از  عوامل متعددی   
در ترکیب جیره، کیفیت گنـدم، ترکیـب جیـره پایـه، سـن             

اد، شرایط محیطی مختلـف و      های مورد آزمایش، نژ    جوجه
نـشان داد کـه     ) 2003(یاسر  های   بررسی .واریته گندم دارد  

 دار خـوراک   دانه کامل گندم در جیره باعث افزایش معنـی        
با گندم آسیاب شده گردید که دلیل آن         در مقایسه    مصرفی

قابلیت دسترسی انرژی قابل متابولیسم دانه کامل       کاهش  را  
 البتـه  .دناب شده گزارش گرد   گندم در مقایسه با گندم آسی     

داری  هیچ اختالف معنـی   ) 1996(صالح اودین و همکاران     
انرژی قابل متابولیسم دانه کامل و آسیاب شده        را در مقدار    

 یـاد شـده    در تحقیـق     چنـین   هـم  .گندم مـشاهده نکردنـد    



هایی که از دانه کامل گندم مصرف کـرده بودنـد از             جوجه
 آسـیاب شـده      گنـدم  با درقیاسافزایش وزن نسبی بهتری     

برخوردار بودند ولی ضریب تبـدیل در دو گـروه یکـسان            
  کـه  دهد  نشان می  ،در خصوص اجزای الشه    3  جدول .بود

ـ    راندمان الشه بین    در داری اختالف معنی   دسـت  ه تیمارها ب
ثیر جـنس  أت درصد ران تحت   که   هر چند  ).<05/0P(نیامد  

 اخـتالف    این وها   ها بیشتر از مرغ    قرار گرفته و در خروس    
 آن  بیـانگر  هـا    برخـی از گـزارش     ).P>05/0(دار بود    معنی
 بـر ترکیبـات الشـه       یثیرأکه سطح دانه کامل گندم ت      است

گـذارد امـا     ندارد ولی بر وزن چربی محوطه شکمی اثر می        
های  در بررسی .  نشده است  این پدیده  به مکانیسم    ای اشاره

ـ  سـطوح مختلـف      استفاده از ) 2002(بنت و همکاران     ه دان
ـ      ثیری بـر ترکیبـات الشـه و چربـی          أکامل گندم در جیره ت

ک نیـ پالو هـای   گزارشکه  در حالینداشتمحوطه شکمی  
 درصـد  10سـطح   کـه  ست ا آنبیانگر) 2002(و همکاران   

چربـی محوطـه     باعـث کـاهش       در جیـره   دانه کامل گندم  
ــکمی  ــی وش ــطح ل ــزایش  20س ــث اف ــد باع آن در  درص
گـزارش  ) 2000(پرسـتون و همکـاران      . گردد می ها جوجه

 درصدی دانه کامـل گنـدم در ترکیـب          33کردند که سطح    
گندم آسیاب شده باعث افزایش چربـی   جیره درمقایسه با

 اثر متقابل جنس و سطح      .شود ها می  محوطه شکمی جوجه  
جایگزینی دانه کامل با گندم آسیاب شده در مورد صـفات           

 در ).<05/0P(الشــه از نظــر آمــاری معنــی دار نبــود     
سطوح مختلـف دانـه کامـل       ) 2006(های فرهادی    بررسی

اخــتالف   از نظــر رانــدمان الشــهگنــدم در ترکیــب جیــره
درصد ران و چربـی محوطـه        ولی   نشان ندادند  داری معنی

که درصد ران    طوری هثیر جنس قرار گرفته ب    أت تحتشکمی  
 چربی محوطه   عکسر و ب  ها بود   بیشتر از مرغ   ها در خروس 

 تـأثیر سـطوح     ).P>05/0(بیـشتر بـود     هـا    مرغدر  شکمی  
هـای خـونی      مختلف دانه کامل گندم بر غلظـت فراسـنجه        

 . گـزارش شـده اسـت      4هـای گوشـتی در جـدول          جوجه
داری را بـر      اختالف معنـی   سطوح مختلف دانه کامل گندم    

کـه بیـشترین     طـوری  هب) P>05/0(گلوکز پالسما گذاشت    
لیتـر بـر      دسـی  45/242( یـک    تیمارمیزان گلوکز متعلق به     

 95/208(سـه    و کمترین مقدار مربوط به تیمـار      ) گرم میلی

گیری  در دیگر پارامترهای اندازه .  بود )گرم لیتر بر میلی   دسی
ــده  ــری(ش ــسترول، ت ــس کل ــتالف ) HDL1رید و یگلی اخ
 کـاهش   . مـشاهده نـشد     بین تیمارهای مختلـف    داری معنی

کز  باعث کاهش سطح گلـو     سومخوراک مصرفی در تیمار     
 اثر متقابل جنس و سطح جایگزینی دانه کامل         .پالسما شد 

بـه لحـاظ    های خونی     فراسنجه  از نظر  با گندم آسیاب شده   
هـای فرهـادی      بررسـی  ).<05/0P(دار نبـود     آماری معنـی  

  و کلـسترول   نظر گلـوکز   داری را از   اختالف معنی ) 2006(
، بین دانـه کامـل و گنـدم آسـیاب شـده نـشان داد              پالسما  
 که از بیـشترین      بود تیماریمیزان گلوکز متعلق به     کمترین  

 درمقایـسه بـا گنـدم       ) درصـد  30 (سطح دانه کامـل گنـدم     
همچنـین میـزان کلـسترول       .بـود   برخـوردار  آسیاب شـده  

 درصـد دانـه     25هایی که از جیره حـاوی        پالسمای جوجه 
 درصد دانه کامـل  30کامل گندم در مقایسه با جیره حاوی        

. داری نـشان داد  ، کـاهش معنـی   تغذیـه کـرده بودنـد      گندم
 هـا و    در انـسان   )1998(ت و همکـاران     کـ  چا های  همشاهد
اسـتفاده از خـوراک حـاوی دانـه           با ها نشان داده که    موش

 غلظـت کلـسترول    کامل گنـدم درمقایـسه بـا گنـدم آردی         
  .یابد میداری   معنی افزایشپالسما

با توجه به اینکه در این آزمایش استفاده از دانه کامل 
راه آنزیم م درصد گندم آسیاب شده به ه20تا سطح دم گن

های گوشتی اثر منفی بر افزایش وزن،  در جیره جوجه
نظر ه بشت گذاضریب تبدیل غذایی و تفکیک الشه ن

عنوان جایگزین  توان از دانه کامل گندم به  میرسد می
ها استفاده   جیرهترکیبب شده در بخشی از گندم آسیا

 هزینه آسیاب نه تنها ازه کامل گندم استفاده از دان .کرد
 اثر مثبت بر کاهش کاهد بلکه احتماالً میکردن آن 

اینکه در خصوص  به با توجه .ها خواهد داشت پاتوژن
 جامعی های  گزارش استفاده از دانه کامل گندممکانیسم

 با  در این زمینه تحقیق بیشتریشود  توصیه میوجود ندارد
ت میکروبی دستگاه گوارش  کش مانندسنجش فاکتورهایی

  .انجام گیرد

                                                 
1- HDL: High Density Lipoprotein 



 .های مختلف پرورش ها در دوره  تأثیر سطوح مختلف دانه کامل گندم بر عملکرد جوجه-2جدول 

  روزگی42 تا 7  روزگی42 تا 22  روزگی21 تا 7 1تیمارها
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 تبدیل
 غذایی

 96/1 78/3978 80/2031 03/2 20/3038 89/1494 75/1 58/940 91/536 1تیمار 

 95/1 34/3991 47/2042 06/2 26/3042 20/1479 69/1 08/949 27/563 2تیمار 

 94/1 24/3840 31/1973 07/2 60/2929 73/1416 64/1 65/910 58/556 3تیمار 

 02/0 05/55 52/34 03/0 83/43 78/28 04/0 45/17 35/9 خطای استاندارد

 94/0 14/0 34/0 64/0 16/0 17/0 17/0 30/0 16/0 سطح احتمال

  .)دادصورت آردی تشکیل  ه درصد از ترکیب جیره را گندم ب50 و 25ترتیب  ه روزگی ب21-42 روزگی و 7-21( شاهد 1 تیمار -1
  .)صورت دانه کامل بود ه درصد از گندم جیره شاهد ب10 و 5ترتیب  ه روزگی ب21-42 روزگی و 7-21 (2تیمار 
  .)صورت دانه کامل بود هب درصد از گندم جیره شاهد 20 و 10ترتیب  ه روزگی ب21-42 روزگی و 7-21 (3تیمار 

  
  .) روزگی42(درصد قطعات الشه در پایان دوره  تأثیر سطوح مختلف دانه کامل گندم بر وزن زنده و -3جدول 

  وزن زنده 1تیمارها
 )گرم(

  الشه قابل طبخ
 )درصد(

  ران
 )درصد(

  سینه
 )درصد(

  چربی حفره بطنی
 )درصد(

 b61/72  74/28 99/31 73/2 00/2113 1تیمار 

 ab95/73 42/29 57/32 01/3 00/2155 2تیمار 

 a26/75 36/28 90/32 48/2 50/2156 3تیمار 

 24/0 59/0 32/0 68/0 55/48 خطای استاندارد

 31/0 55/0 08/0 04/0 77/0 سطح احتمال

  :جنس
  مرغ

 خروس

  
33/1988  
67/2294 

  
71/73  
16/74 

  
b80/27  
a88/29  

  
09/33  
87/31 

  
00/3  
48/2 

 19/0 48/0 26/0 56/0 64/39 خطای استاندارد

 07/0 08/0 0001/0 57/0 0001/0 سطح احتمال

  ).P>05/0(دار دارند  هایی که دارای حروف مشابه نیستند اختالف معنی ن میانگیندر هر ستو
درصد الشه قابل طبخ از طریق تقسیم وزن الشه قابل طبخ به وزن زنده و درصد سایر اجزاء از طریق تقسیم وزن هـر کـدام بـه وزن الشـه قابـل طـبخ                          

  .دست آمده است هب
  .) درصد از ترکیب جیره را گندم آرد شده تشکیل داده بود50 و 25ترتیب  هوزگی ب ر21-42 روزگی و 7-21( شاهد 1 تیمار -1

  .)صورت دانه کامل بود ه درصد از گندم جیره شاهد ب10 و 5ترتیب  ه روزگی ب21-42 روزگی و 7-21 (2تیمار 
  .)نه کامل بودصورت دا ه درصد از گندم جیره شاهد  ب20 و 10ترتیب  ه روزگی ب21-42 روزگی و 7-21 (3تیمار 

  



 ).لیتر دسی/ گرم میلی( تأثیر سطوح مختلف دانه کامل گندم بر ترکیبات پالسمای خون -4جدول 

 HDL گلیسیرید تری کلسترول گلوکز 1تیمارها
 a45/242 22/5±30/123 89/9±25/110 69/3±40/67±03/9 1تیمار 
 ab37/230 35/5±53/125 14/10±53/84 78/3±95/68±27/9 2تیمار 
 b 95/208  35/5±00/124 14/10±74/111 78/3±11/65±27/9 3تیمار 

 77/0 11/0 95/0 04/0 سطح احتمال
     :جنس
 45/71 24/102 90/124 86/236 مرغ

 86/62 38/102 62/123 17/218 خروس

 06/3 21/8 33/4 50/7 خطای استاندارد
 05/0 99/0 83/0 08/0 سطح احتمال

  ).>05/0P. (داری هستند باشند دارای اختالف معنی  ستون دارای حروف نامشابه میی که در هریها میانگین
  .)صورت آردی تشکیل داد ه درصد از ترکیب جیره را گندم ب50 و 25ترتیب  ه روزگی ب21-42 روزگی و 7-21( شاهد 1 تیمار -1

  .)صورت دانه کامل بود هب گندم جیره  درصد از10 و 5ترتیب  ه روزگی ب21-42 روزگی و 7-21 (2تیمار 
  .)صورت دانه کامل بود هب درصد از گندم جیره 20 و 10رتیب ت ه روزگی ب21-42 روزگی و 7-21 (3تیمار 
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Abstract1 

An experiment was conducted to study the effect of using whole and mash wheat grain 
supplemented with Endofeed W enzyme on broilers' performance. In present experiment, 225 chicks 
of Ross 308 strain were used for 42 days. Broilers performance (weight gain, feed consumption and 
feed conversion) were analysed in a completely randomized design and carcass and blood parameters 
were analysed in a completely randomized design with 2×3 factorial arrangement. The first factor was 
sex of the chicks and the second factor was different levels of whole wheat grain. Treatment 1 was the 
control (7-21 days and 21-42 days diets consisted of 25 and 50 percent mash wheat in the ration, 
respectively). Treatment 2 and 3 were 7-21 days and 21-42 days diets consisted of 5 and 10 percent 
and 10 and 20 percent whole wheat grain, replalaced with mash wheat respectively. For each 
treatment, 5 replications, each consisted of 15 chicks were devoted. The whole rearing period was 
devided into starter (7-21 days) and growing (21-42 days) periods. The results indicated that, broilers 
performance of different treatments were not significantly different (P>0.05), although feed 
consumption in treatment with the highest level of whole wheat grain were reduced compare to control 
(P>0.05). Carcass characteristics were also not affected by treatments (P>0.05). Plasma glucose was 
significantly different among treatments (P<0.05), so that, the highest and the lowest plasma glucose 
was observed in treatments 1 and 3, respectively. Other blood metabolites (cholesterol, triglyceride, 
and HDL) were not affected by treatments (P>0.05). The interaction among sex and level of 
replacement was not statistically significant for carcass characteristics and blood metabolites (P>0.05). 
In general the results showed that using of whole wheat grain at level 20 percent had no adverse effect 
on body weight gain, feed conversion and carcass characteristics. 
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